
Prečítajte si starostlivo tento manuál a uchovajte ho pre budúce použitie 

 
Mi Dashcam 1S bola vytvorená špeciálne pre zachytenie vysoko kvalitného obrazu pri jazde vozidlom. 

 
 
 

Online sprievodca 
 

Naskenujte QR kód pre prístup k online sprievodcovi. 

 
 
 

 

Mi Dashcam 1S 
Používateľský manuál 

 
Obsah balenia 

 
1.  Mi Dashcam 1S 1x 2. Nabíjací adaptér do auta 1x 

3.   Držiak 1x 4. Adhezívna podložka 1x 

5.  Používateľský manuál 1x 6. Nabíjačka 1x 

7.   Kábel 1x 8. Samolepka pre prichytenie 2x 
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Prehľad produktu Inštalácia 
 
 
 

Dióda 
Biela: natáčanie 
video 

       Červená: error 

Nesvieti: nenahráva 

sa 

 
1. Inštalácia samolepky 

Pripevnite samolepku do vymedzenej oblasti predného skla. 
Presné miesto je vyznačené prerušovanou čiarou na obrázku 
vpravo. 
Prosím, dôkladne očistite sklo pred použitím 
samolepky. Pri lepení odstráňte akékoľvek vzniknuté 
bubliny medzi sklom a samolepkou. 

 
 

Reproduktor 
 
Šošovka 

 
Dotykové tlačidlá Slot na pamäťovú kartu 

 

2. Inštalácia pamäťovej karty 

Otvorte ochranný kryt slotu pre karty a vložte pamäťovú kartu, 
uistite sa, že karta je otočená rovnako ako na nakreslenom 
diagrame. 

 
 

hlavné tlačidlo Napájací port Mikrofón Reset tlačidlo 

Pre zapnutie stlačte hlavné tlačidlo, 
pre vypnutie podržte hlavné tlačidlo 
po dobu 3 sekúnd. 

Ak nastane error, tak pomocou 
špendlíka stlačte reset tlačidlo, 
kamera sa vyresetuje. 

3. Pripojenie kamery k držiaku 

Pripevnite držiak na telo kamery a posuňte ho doľava (pozrite obrázok), 
kým nebudete počuť kliknutie a držiak nebude pevne prichytený 
ku kamere. 
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Inštrukcia 
 

4. Pripevnenie kamery 

Odstráňte ochrannú fóliu zo základne držiaka, potom 
pripevnite držiak do stredu elektrostatickej podložky. 

 
1. Zapnutie 

Kamera môže byť zapnutá dvomi spôsobmi: 

Stlačením hlavného tlačidla. 
Po pripojení do zdierky zapaľovača naštartujte automobil, vďaka prúdu zo zapaľovača sa kamera automaticky zapne. 

 
 

5. Pripojenie napájania 

Veďte kábel pozdĺž hornej strany skla, dole po stĺpiku 
a po obvode skrinky spolujazdca, ako je zobrazené 
na obrázku. Kábel potom zapojte do zásuvky zapaľovača. 

 
 
 
 
 

Poznámka：Môžete použiť priložený nástroj pre lepšie skrytie kábla. 

 
Poznámka: kamera nemôže byť zapnutá, ak je batéria vybitá a nie je pripojená k napájaniu. 

 
 

2. Vypnutie 

Kamera môže byť vypnutá dvomi spôsobmi: Stlačte 

a držte hlavé tlačidlo. 
Po pripojení do zdierky zapaľovača vypnite motor automobilu, vďaka absencii prúdu zo zapaľovača sa 
kamera automaticky vypne. 

Kamera sa automaticky vypne v týchto situáciách: 

Ak kamera nie je pripojená k externému napájaniu a batéria je vybitá. 
Ak kamera nie je pripojená k externému napájaniu a okolitá teplota je príliš vysoká. Ak je 
okolitá teplota príliš vysoká. 
Ak dôjde k odpojeniu pamäťovej karty. 

 
 
 

Poznámka: niektoré typy automobilov dodávajú napájanie pre zásuvku zapaľovače aj po vypnutí motora. 
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Rýchle nastavenie 
 

Ovládajte kameru pomocou Mi Home aplikácie. 

1. Inštalácia Mi Home. 

Naskenujte QR pre stiahnutie aplikácie. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pridanie zariadenia 

Otvorte aplikáciu Mi Home a stlačte „+“ v hornom rohu, potom pokračujte podľa pokynov. 

Údržba 

 
 
 
 
 
 

Vždy, keď zapnete kameru, automaticky sa spustí nahrávanie. V hornom ľavom rohu displeja kamery sa rozbliká červená 
dióda. 

: Nahrávanie zvuku je vypnuté, video je nahrávané bez zvuku. Po stlačení ikony sa zapne mikrofón. 
: Nahrávanie zvuku je zapnuté, video je nahrávané so zvukom. Video sa bude nahrávať iba na lokálnu pamäť 

a nebude nahrané na cloud. 
: Stlačte túto ikonu pre nahrávanie núdzového videa. Video bude uložené do zložky pre núdzové videá. 
: Stlačte túto ikonu pre otvorenie galérie. 
: Stlačte túto ikonu pre otvorenie nastavenia. 

 
 

Poznámka: nahrávanie so zvukom je automaticky vypnuté, ak si želáte nahrávať zvuk, tak túto funkciu zapnite manuálne. 
 

ikony na lište 

: Táto ikona signalizuje zapnutú funkciu monitorovania zaparkovaného vozidla. 
:   Táto ikona signalizuje zapnutie pripojenia Wi-Fi. 
:   Táto ikona signalizuje vypnutie pripojenia Wi-Fi. 

6 7 

 

 
Nahrávanie videa 

 
1. Režim nahrávania 

Kamera automaticky spustí nahrávací režim pri jej zapnutí. Pri zahájení nahrávania sa v hornom ľavom rohu 
zobrazí blikajúca červená dióda. 
V nasledujúcich situáciách kamera dočasne pozastaví nahrávanie: 

Kamera bola prvý raz zapnutá a je v režime prvého 
spustenia. Kamera formátuje pamäťovú kartu. 
Kamera je v procese továrenského 
resetu. Kamera vykonáva update. 
Dochádza k prezeraniu snímok na kamere alebo v aplikácii. 

 
2. Núdzové video 

Ak dôjde ku kolízii, tak kamera začne nahrávať videá do núdzovej zložky. Tá má vopred vyhradené miesto na karte. Ak 
dôjde k naplneniu kapacity núdzovej zložky, tak sa zmaže najstaršie nahrané video. Videá z tejto zložky včas 
prekopírujte do PC alebo na iné úložisko. Ak pri nehode nedôjde k nahratiu videa do núdzovej zložky, tak video nájdete 
v normálnom úložisku. Citlivosť kamery na zapnutie núdzového režimu môže byť nastavená v Settings > Collision 
sensitivity. Ak si neželáte zaznamenávať videá do núdzovej zložky, tak túto funkciu môžete vypnúť. 

 

Ak sa vrátite do pôvodného rozhrania kamery alebo ak prerušíte niektorú akciu opísanú vyššie, tak dôjde opäť 
k nahrávaniu. 

 

Poznámka: nahrávanie so zvukom je automaticky vypnuté, ak si želáte nahrávať zvuk, tak túto funkciu zapnite manuálne. 
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Ukladanie videí a fotografií 
 

1. Inštrukcia pamäťovej karty 

Kamera podporuje pamäťové karty MicroSD s kapacitou 16 až 64 GB s hodnotení Class 10 alebo vyšším. Pred použitím 
kartu naformátujte. 

 
Pre zachovanie dobrej kvality prenosu dát formátujte pamäťovú kartu každé 2 týždne. Formátovaním karty sa vymažú 
všetky dáta. 

 
Nevyberajte kartu, ak je kamera zapnutá. 

 
2. Inštrukcie ukladania videa na pamäťovú kartu 

Všetky typy videa využívajú nahrávanie do slučky. To znamená, že ak dôjde k naplneniu kapacity, tak posledné 
nahrané video prehrá najstaršie nahrané video. Preto zálohujte dôležité video záznamy do PC alebo na iné 
úložisko. 

 
 
 
 

Všetky podané hodnoty sú približné. 

3. Inštrukcie ukladania fotografií na pamäťovú kartu 
 

Kamera dokáže zaznamenať maximálne 300 fotografií, po naplnení kapacity vymažte fotografie, ktoré už 
nebudete potrebovať. Ak tak neurobíte, tak nebude možné robiť nové fotografie. 
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Typ videa 16 GB 32 GB 64 GB 

Normálne video 1.5 h 3 h 6 h 

Núdzové video 12x 25x 45x 

Sledovanie zaparkovaného 
vozidla 

10x 20x 40x 

Fotografia 300 fotografií 

 



Zapínani
 

kamera sa 

nezapne 

Sledovanie zaparkovaného vozidla 

 
Táto funkcia je automaticky vypnutá. Môžete ju zapnúť v Settings > Parking surveillance. 

Hneď ako je táto funkcia zapnutá, tak bude spustená pri vypnutí kamery. Ak dôjde k stretu s vaším zaparkovaným 
vozidlom, tak kamera automaticky začne nahrávať video. Pri zapnutí kamery bude používateľ automaticky upozornený 
na nahrané video. 

Inštrukcia pre používanie batérie 
 

Batéria v kamere je primárne určená iba pre uchovanie záznamov v kamere, keď nie je pripojená 
k napájaniu. Nepoužívajte kameru bez pripojenia napájania. 

Vybitie batérie môže vyresetovať čas, ak tomu dôjde, nastavte ho znovu. 

 
Ak sa batéria začne prehrievať, nafukovať alebo vznikne únik tekutín z batérie, tak ju ihneď prestaňte používať. 

 
Ak nie je batéria nabitá a ku kamere nie je pripojené napájanie, tak nie je možné zahájenie 

nahrávania videa. Nahrávanie videa nie je možné, ak je teplota pod 0 ℃ alebo nad 50 ℃ 

 
Riešenie problémov 

Ak zásuvka zapaľovača dodáva napájanie aj keď nie je vozidlo naštartované, kamera zapne sledovanie 
zaparkovaného auta po 20 minútach nečinnosti. V tomto prípade bude kamera napájaná z batérie automobilu 
a môže ju vybiť. Je odporúčané použiť zásuvku s ochranou batérie. 
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Špecifikácia 
 

Rozmery: 87.5 × 53 × 18 mm 
Vstup: 5 V  1.5 A 
Napájanie: zásuvka zapaľovača 
Snímací senzor: SONY IMX307 
Rozlíšenie: 1080p 
Kamera: FOV 140°, F1.8, 6-glass lens 
Sensor: Akcelerometer 
Batéria: Li-ion polymérová batéria 
Kapacita batérie: 470 mAh 
RF Špecifikácia: 2.4 G Wi-Fi 
Pracovná frekvencia: 2412 – 2472 MHz 
Výstup: 17.9 dBm 
Externé úložisko: podpora 16~64 GB MicroSD Class 10 alebo vyššia. 
Kompatibilná s: Android 4.4, iOS 9.0 alebo vyšší 
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 
GHz Prevádzková teplota: -10 ℃~ 50 ℃ 
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Informácie o likvidácii a recyklácii 
 

70mai týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu MJXCJLY02BY je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné 
znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/- support/declaration.html 

 
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je 
uvedené v smernici 2012/19/EU), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Miesto 
toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte odpadové zariadenie na určené 
zberné miesto pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré je stanovené vládou 
alebo miestnymi orgánmi. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie 
a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate 
od inštalačného technika alebo miestnych úradov. 

 
Dovozca: Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76 
301 00 Plzeň 
www.beryko.cz 
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Uistite sa, že používate originálny kábel napájania. 

Uistite sa, že je kábel dobre pripojený a vozidlo je naštartované. 

Ak ste nenašli problém s pripojením kamery, tak použite špendlík pre stlačenia tlačidla pre reset 

kamery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Používanie 

kamery 

 
Kamera nenatáča 

video 

Pamäťová karta nemusí byť vyhovujúca. 

Kamera prestáva 

natáčať 
Formátujte pamäťovú kartu alebo ju vymeňte za inú, ktorá bude mať dostatočné parametre. 

 
Video je rozmazané 

Uistite sa, že je sklo automobilu čisté a že na kamere nie sú žiadne nečistoty. 

Video nemá zvuk Kamera má primárne vypnuté nahrávanie so zvukom. Ak chcete nahrávanie so zvukom zapnúť, tak 

choďte do nastavenia a nastavenia zvuku. 

Video bolo 

poškodené 

v priebehu 

nahrávania 

 
Pamäťová karta nemusí byť vyhovujúca. 

Kamera 
neodpovedá 

 
Použite špendlík pre stlačenie resetovacieho tlačidla. 

 
 
 

Pripojenie 

aplikácie 

 
Nepodarilo sa 

pridať kameru 

 
Uistite sa, že pri párovaní je telefón pripojený k internetu a je v ňom funkčná karta SIM. 

 
Potvrdenie 

bezpečnosti zlyhalo 

 
Musíte potvrdiť na svojom telefóne príjem dát z kamery. 

 

http://www.mi.com/global/service/-
http://www.beryko.cz/
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